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  . 79 – 74سورة األنعام : من اآلية 
  20 تفريغ للشريط :

َراِهيُم ألَبِيِه آَزَر أَتـَتِخُذ َأْصَناًما(  َراِهيَم َمَلُكوَت 74آِلَهًة ِإني َأرَاَك َوقـَْوَمَك ِفي َضَالٍل مِبيٍن ( َوِإْذ قَاَل ِإبـْ ) وََكَذِلَك نُِري ِإبـْ
) فـََلما َجن َعَلْيِه اللْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا رَبي فـََلما َأَفَل قَاَل ال ُأِحب 75َن اْلُموِقِنيَن (السَماَواِت َواَألْرِض َولَِيُكوَن مِ 

) فـََلما 77ِمَن اْلَقْوِم الضاليَن () فـََلما رََأى اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَل َهَذا رَبي فـََلما َأَفَل قَاَل لَِئن لْم يـَْهِدِني رَبي ألُكوَنن 76اآلِفِليَن (
) ِإني َوجْهُت َوْجِهَي ِللِذي 78وَن (رََأى الشْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا رَبي َهَذآ َأْكبَـُر فـََلما َأفـََلْت قَاَل يَا قـَْوِم ِإني بَِريٌء مما ُتْشرِكُ 

  ) . )79ا أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن (َفَطَر السَماَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا َومَ 
  ] . 79 -74[ األنعام : 

 ----------  
َراِهيُم ِألَبِيِه آَزرَ  (   قومك حني قال إبراهيم ألبيه آزر منكراً عليه .أي : واذكر يا حممد ل)  َوِإْذ قَاَل ِإبـْ

  نص على أن اسم والد إبراهيم هو آزر . وهذه اآلية ♦
  قولني : علىخليل اهللا إبراهيم عليه السالم ، اختلف العلماء يف اسم والد

  القول األول : امسه ( تارح )، أو ( تارخ ) .
  وهو قول أكثر العلماء واملفسرين ، بل قال الزجاج :  ال خـــــــــالف بني النسابني يف أن اسم أيب إبراهيم تارح . 

  .  وقد اعرتض اإلمام القرطيب على نقل اإلمجاع بإثبات وجود اخلالف

  على أن اسم أبيه تارح ، وأهل الكتاب يقولون تارخ . -منهم ابن عباس  -وقال ابن كثري رمحه اهللا : مجهور أهل النسب 
  ( البداية والنهاية ) .

  ) بإسنادين عنه . 1325-4/1324وقد ورد ذلك يف صريح كالم ابن عباس : كما عند ابن أيب حامت يف " التفسري " (
  .)11/466يضا : كما يف " جامع البيان " للطربي (وصريح كالم جماهد أ

)، ويف " احلاوي " 3/300وصريح كالم ابن جريج : أخرجه ابن املنذر بسند صحيح كما قال السيوطي يف " الدر املنثور " (
)2/259 ( 

ن أهل العلم أحاديث م ومع شهرة هذا القول ، فال نعلم له أصًال من كتاب اهللا ، أو السنة الصحيحة ، ولعل عمدة من قاله
  أهل الكتاب ، وأقوال النسابني الذين يستقون منهم . 

ِألَبِيِه آَزَر أَتـَتِخُذ ِإبـَْراِهيُم  ما املقصود بـــ ( آزر ) إذن يف اآلية الكرمية : ( َوِإْذ قَالَ  –بناء على هذا القول  –ويبقى السؤال 
  َضَالٍل ُمِبٍني ) . َأْصَناًما آِهلًَة ِإين أَرَاَك َوقـَْوَمَك ِيف 

  فنقول ، اختلفوا يف توجيه اآلية إىل أقوال كثرية :
  قال بعض املفسرين : إن لوالد إبراهيم عليه السالم امسني ، آزر ، و (  تارح ) .

  وقال كثري من املفسرين إن أبا إبراهيم امسه بالسريانية تارح وبغريها آزر .
  ال جماهد : آزر مل يكن بأبيه ، إمنا هو صنم .وصرح بعضهم بأن ( آزر ) اسم صنم ، كما ق

  وقال آخرون : هو سب وعيب بكالمهم ، ومعناه : معـــــــــَوج ، كأنه تأّول أنه عابه بَزْيغه واعوجاجه عن احلق .
  ) . وجوز الطربي رمحه اهللا أيضا أن يكون ( آزر ) لقبا لوالد إبراهيم ، وليس امسا . ذكر ذلك يف " جامع البيان 
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  إىل آخر التأويالت والتخرجيات اليت ال يقوم عليها دليل . 

بظاهر اآلية الكرمية ( َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم ِألَبِيِه آَزَر أَتـَتِخُذ َأْصَناًما آِهلًَة ِإين أَرَاَك َوقـَْوَمَك ِيف  : امسه ( آزر ) ، أخذاً  القول الثاني
  َضَالٍل ُمِبٍني ) .

قَاَل : ( يـَْلَقى ِإبـَْراِهيُم أَبَاُه آَزَر  ε َعِن النِيب  τالشريف الذي يرويه اإلمام البخاري رمحه اهللا : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة وبظاهر احلديث 
 ؟ فـَيَـُقوُل أَبُوُه : فَاْليَـْوَم َال َأْعِصيَك . يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَعَلى َوْجِه آَزَر قَـتَـَرٌة َوَغبَـَرٌة ، فـَيَـُقوُل َلُه ِإبـْرَاِهيُم : َأملَْ أَُقْل َلَك َال تـَْعِصِين 

َعثُوَن ، َفَأي ِخْزٍى َأْخَزى ِمْن  َأِيب األَبـَْعِد ؟! فـَيَـُقوُل اللُه تـََعاَىل : ِإين فـَيَـُقوُل ِإبـَْراِهيُم : يَا َرب ، ِإنَك َوَعْدَتِين َأْن َال ُختْزَِيِين يـَْوَم يـُبـْ
ْؤَخُذ ِبَقَواِئِمِه فـَيـُْلَقى ِيف َلى اْلَكاِفرِيَن ، ُمث يـَُقاُل : يَا ِإبـَْراِهيُم َما َحتَْت رِْجَلْيَك ؟ فـَيَـْنظُُر فَِإَذا ُهَو ِبِذيٍخ ُمْلَتِطٍخ ، فـَيُـ َحرْمُت اْجلَنَة عَ 

  . الناِر )
  .رير الطربي بسنده وأشهر من قال ذا القول إمام املغازي والسري: حممد بن إسحاق ، كما روى ذلك عنه ابن ج

واختاره اإلمام الطربي فقال : أوىل القولني بالصواب منهما عندي قوُل من قال : هو اسم أبيه ؛ ألن اهللا تعاىل ذكره أخرب أنه 
  أبوه ، وهو القول احملفوظ من قول أهل العلم ، دون القول اآلخر الذي زعم قائُله أنه نعٌت .

يف تعليقه على تأويالت القول األول: هذه األقوال وغريها مما ذهب إليه بعض املفسرين  –قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا 
حجة على القرآن ، فهو احلجة ، وهو املهيمن  ال تستند إىل دليل ، وأقوال النسابني ال ثقة ا ، وما يف الكتب السالفة ليس

  .هيم كما مساه اهللا يف كتابه على غريه من الكتب ، والصحيح أن آزر هو االسم الَعَلم أليب إبرا

  أي : أتتأله لصنم تعبده من دون اهللا .) أَتـَتِخُذ َأْصَناماً آِلَهًة  ( 
  أي : السالكني مسلكك .) ِإني َأرَاَك َوقـَْوَمَك (  

اجلهالة  أي : يف ذهاب عن احلق ، تائهني ال يهتدون أين يسلكون ، بل يف حرية وجهل وأمركم يف)  ِفي َضالٍل ُمِبينٍ ( 
  والضالل بّني واضح لكل ذي عقل صحيح .

يقًا نَِبّياً قال تعاىل ( ُه َكاَن ِصدِإْذ قَاَل ِألَبِيِه يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يـُْبِصُر َوال يـُْغِين َعْنَك  . َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإبـْرَاِهيَم ِإن
يَا أََبِت ال تـَْعُبِد الشْيطَاَن ِإن الشْيطَاَن َكاَن .  َجاَءِين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتِبْعِين أَْهِدَك ِصرَاطًا َسوِيّاً  يَا أََبِت ِإين َقدْ .  َشْيئاً 

قَاَل أَرَاِغٌب أَْنَت َعْن آِهلَِيت يَا ِإبـْرَاِهيُم لَِئْن .  طَاِن َولِّياً يَا أََبِت ِإين َأَخاُف َأْن َميَسَك َعَذاٌب ِمَن الرْمحَِن فـََتُكوَن لِلشيْ .  لِلرْمحَِن َعِصّياً 
  ) . قَاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأْستَـْغِفُر َلَك َريب ِإنُه َكاَن ِيب َحِفّياً .  ملَْ تـَْنَتِه َألَْرُمجَنَك َواْهُجْرِين َمِلّياً 

  ) .إال اَلِذي َفَطَرِين فَإنُه َسيَـْهِديِن  . اٌء ِمما تـَْعُبُدونَ وقـَْوِمِه إنِين بـَرَ  وإْذ قَاَل إبـَْراِهيُم ألَبِيهِ ( قال تعاىل و 
َنا ِإبـْرَاِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل وَُكنا بِِه َعاِلِمَني * ِإْذ قَاَل ألبِيِه َوقـَْوِمِه َما َهِذِه الت وقال تعاىل (    ) .ْم َهلَا َعاِكُفوَن َماثِيُل الِيت أَنـْتُ َوَلَقْد آتـَيـْ
يستغفر ألبيه مدة حياته ، فلما مات الشرك وتبني إبراهيم ذلك ، رجع عن االستغفار له وتربأ منه ، كما قال  υفكان إبراهيم 

َ لَ تعاىل ( ا تـَبَـنياُه فـََلمَعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإي اٌه َحِليمٌ َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـْرَاِهيَم ِألبِيِه ِإالِإبـْرَاِهيَم َألَو أَ ِمْنُه ِإنِه تـَبَـرلِل ُه َعُدوُه أَن . (  
وثبت يف الصحيح : أن إبراهيم يلقى آباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه : يا بين ، اليوم ال أعصيك ؟ فيقول إبراهيم : أي رب 

ن أيب األبعد ؟ فيقال : يا إبراهيم ! انظر ما وراءك ، فإذا هو بذيخ أمل تعدين أنك ال ختزين يوم يبعثون ، وأي خزي أخَزى م
  متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه ، فيلقى يف النار .

  عليه السالم ناظر يف إثبات التوحيد وإبطال القول بالشركاء واألنداد يف مقامات كثرية. مناظرة أهل الباطل : فإبراهيم ♦
  ) . أبت ِملَ تـَْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ يـُْبِصُر َوالَ يـُْغِىن َعنَك َشْيئاً  يا(  ع أبيه حيث قال له فاملقام األول : يف هذا الباب مناظراته م
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  ) . فـََلما َجن َعَلْيِه الليل( واملقام الثاين : مناظرته مع قومه وهو قوله 
  ) . يتُ َرّىبَ الذى ُحيِْى َوميُِ ( واملقام الثالث : مناظرته مع ملك زمانه ، فقال 

َحّرُقوُه وانصروا ( مث إن القوم قالوا :  ) َفَجَعَلُهْم ُجَذاذاً ِإال َكِبرياً هلُمْ ( واملقام الرابع : مناظرته مع الكفارة بالفعل ، وهو قوله تعاىل 
فعند هذا ثبت أن إبراهيم عليه  ) كَ ِإّىن أرى ِىف املنام َأّىن أَْذحبَُ ( مث إنه عليه السالم بعد هذه الواقعة بذل ولده فقال  ) ءاِهلََتُكمْ 

  ن .ريان وولده للقربان وماله للضيفاالسالم كان من الفتيان ، ألنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للربهان وبدنه للن
جة العقلية على اشتمل كالم إبراهيم عليه السالم يف هذه اآلية على ذكر احل  ) أَتـَتِخُذ َأْصَناماً آِهلَةً لرازي : قوله تعاىل ( قال ا ♦

  فساد قول عبدة األصنام من وجهني :
يدل على أم كانوا يقولون بكثرة اآلهلة ؛ إال أن القول بكثرة اآلهلة باطل بالدليل  ) أتتخذ أصنامًا آهلة( أن قوله :  األول : 

  . ) َلْو َكاَن ِفيِهَما اِهلٌَة ِإال اهللا لََفَسَدتَا( العقلي الذي فهم من قوله تعاىل 
أن هذه األصنام لو حصلت هلا قدرة على اخلري والشر لكان الصنم الواحد كافياً ، فلما مل يكن الواحد كافيًا دل ذلك  والثاني :

  على أا وإن كثرت فال نفع فيها ألبتة.
 εعظمون إبراهيم وهذه اآلية احتجاج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم وحماجته ألبيه وقومه ألم كانوا ي قال ابن عطية : ♦

  ويعرتفون بفضله فال جرم ذكر قصة إبراهيم عليه السالم مع أبيه وقومه يف معرض االحتجاج على املشركني.
َراِهيَم َمَلُكوَت السَماَواِت َواْألَْرِض (    ما على بني له وجه الداللة يف نظره إىل خلقهِ ) قال ابن كثري : أي نوََكَذِلَك نُِري ِإبـْ

أَوََملْ ) وقوله ( ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِيف السَماَواِت َواْألَْرضِ ، وأنه ال إله غريه وال رب سواه كقوله (  عز وجل يف ملكه وخلقهِ وحدانية اهللا
  ) . يـَْنظُُروا ِيف َمَلُكوِت السَماَواِت َواْألَْرضِ 

شمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغري ذلك وقال الطربي : أنه أراه ملك السماوات واألرض ، وذلك ما خلق فيهما من ال
  من عظيم سلطانه فيهما ، وجّلى له بواطن األمور وظواهرها .

فاملراد أراه غرائب صنع اهللا فيهما وعجائبه ، حيث جعل السماء سقفاً حمفوظاً ، متر عليه آالف السنني ال يتفطر وال يتشقق  ♦
ُمث اْرِجِع .  َما تـََرى ِيف َخْلِق الرْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطورٍ (وال حيتاج إىل ترميم ، مرفوعاً على غري عمد 

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسريٌ    ) . اْلَبَصَر َكرتـَْنيِ يـَنـْ
مار واجلبال وألواا واحليوانات والناس واختالف وكذلك األرض وما أودع اهللا فيها من غرائب صنعه وعجائبه ، من أنواع الث

  ألسنتهم وألوام ، وما أودع فيها من املنافع واملعادن والثمار .
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن املعىن : أنه شقت له السماء إىل العرش ، وشقت له األرضون إىل السفلى وغري ذلك مما ذكره 

  بعض املفسرين لكنه قول ضعيف .
  ) الرؤية البصرية . .. وََكَذِلَك نُرِي ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوتَ (وقوله  ♦
أي : ونريه ذلك ليكون عاملًا موقنًا ، وقيل ( الوا ) زائدة والتقدير : وكذلك نري إبراهيم ملكوت )  َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ ( 
  رقه الشكوك وال األوهام .ماوات واألرض ليكون من املوقنني ، واليقني : هو العلم الذي ال تتطالس

قال ابن جرير : يعين أنه أراه ملكوت السماوات واألرض ، ليكون ممن يقر بتوحيد اهللا ، ويعلم حقيقة ما هداه له ، وبّصره إياه ، 
  من معرفة وحدانيته ، وما عليه قومه من الضاللة من عبادم األصنام واختاذهم إياها آهلة دون اهللا .

 ) ا َجنْيُل  فـََلمأي : تغشاه وسرته .) َعَلْيِه الل  
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، أي رآه بعينه ، وعلماء التفسري يقولون : إن ذلك الكوكب الذي رآه هو الكوكب املسمى بالزهرة ، أي : جنماً ) رَأى َكوَْكبًا ( 
  وهذا من اإلسرائيليات ، وغاية ما دل عليه القرآن أنه رأى جنماً كبرياً .

ال السعدي : أي على وجه التنزيل مع اخلصم ، أي : هذا ريب ، فهلم ننظر ، هل يستحق الربوبية ؟ وهل ق) قَاَل َهَذا رَبي ( 
   يقوم لنا دليل على ذلك ؟ فإنه ال ينبغي لعاقل أن يتخذ إهله هواه بغري حجة وال برهان .

  غاب .) أي : فـََلما َأَفَل ( 
دة من كان يتغري ويزول ، ألنه ال ميكن أن يكون هو املدبر لشؤون هذا العامل ، أي : ال أحب عبا)  قَاَل ال ُأِحب اْآلِفِلينَ ( 

فمن يتصف بصفة األفول والغيبوبة والسقوط ال حيب عبادته ، ألنه ليس متصفًا بصفات الرب ، ألن صفات الرب العظمة 
  .والقدرة الكاملة 

  أي : طالعاً .) فـََلما رَأى اْلَقَمَر بَازِغاً ( 
  تقدم .) قَاَل َهَذا رَبي ( 
  أي : غاب .) فـََلما َأَفَل ( 
أي : قال إبراهيم ملا غاب القمر ، لئن مل يثبتين ريب على اهلدى )  قَاَل لَِئْن َلْم يـَْهِدِني رَبي َألَُكوَنن ِمَن اْلَقْوِم الضالينَ ( 

  ضالل .ألكونن من القوم الضالني ، ويف هذا تعريض لقومه بأم على 
  أي : هذا املنري الطالع ريب .) فـََلما رَأى الشْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا رَبي ( 
  أي : جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة .) َهَذا َأْكبَـُر ( 
  أي : غابت .) فـََلما َأفـََلْت ( 
  ء من عبادن ومواالن .يأنا بر أي :  ) قَاَل يَا قـَْوِم ِإني بَِريٌء ِمما ُتْشرُِكونَ ( 
  أي : أخلصت ديين وأفردت عباديت .)  ِإني َوجْهُت َوْجِهيَ  (
  ، الذي هو اخلالق الرازق القادر النافع الضار .ا على غري مثال سابق: خلقُهما وابتدَعُهمَ أي) ِللِذي َفَطَر السَماَواِت َواْألَْرَض  (

  ومل يقل : هللا ، لسببني :)  ِت َواْألَْرضَ لِلِذي َفَطَر السَماَواوقوله ( ♦
  .اإلشارة إىل علة إفراد اهللا بالعبادة ، ألنه كما أنه متفرد باخللق ، فيجب أن ينفرد بالعبادة السبب األول : 
  اإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام ، وألا مل تفطركم حىت تعبدوها . السبب الثاني :

دة هو اخللق والربوز من العدم إىل الوجود ، فمن يربز من العدم إىل الوجود هو ربك الذي فالعالمة اليت يستحق ا العبا ♦
  يستحق أن يعبد .

ْن قـَْبِلُكْم يَا أَيـَها الناُس اْعُبُدوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم َوالِذيَن مِ ) وقال تعاىل ( أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أََفال َتذَكُرونَ قال تعاىل ( 
  ) .َخَلَق الِذيَن ِمْن ُدونِِه  َهَذا َخْلُق اللِه فََأُروِين َماَذا) وقال تعاىل ( َلَعلُكْم تـَتـُقونَ 

  أي : يف حال كوين حنيفاً : أي : مائالً عن الشرك إىل التوحيد .)  َحِنيفاً ( 
  تأكيد .)  َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ  (

  فسرون يف هذا املقام هل كان إبراهيم يف مقام نظر أو مناظرة على قولني :وقد اختلف امل ♦
  : أنه كان يف مقام نظر . القول األول

  واختاره ابن جرير ونقله عن ابن عباس . 
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ُكوَنن ِمَن اْلَقْوِم بقوله (لَِئْن ملَْ يـَْهِدِين َريب َألَ وأن إبراهيم قال ذلك قبل أن يتيقن الدليل ، يظن أن الكوكب ربه ، واستدلوا عليه 
  الضالَني ) فهذا يدل على أنه قال هذا قبل أن يتيقن احلقيقة .

  أنه كان يف مقام مناظرة ورجحه ابن كثري ، والشنقيطي . القول الثاني :
من عبادة اهلياكل  كانوا عليه  قال ابن كثري : واحلق أن إبراهيم عليه الصالة والسالم كان يف هذا املقام مناظراً لقومه مبيناً بطالن ما

، مسخرة مقدرة بسري مّعني -الزهرة أي  –، ألا ني أوًال صلوات اهللا وسالمه عليه: أن النجم ال يصلح لأللوهيةفب واألصنام ...
ن احلكم العظيمة ، ال تزيغ عنه مييناً وال مشاالً ، وال متلك لنفسها تصرفاً ، بل هي جرم من األجرام خلقها ُمنرية ، ملا له يف ذلك م

وهي تطلع من املشرق مث تسري فيما بينه وبني املغرب ، حىت تغيب عن األبصار فيه ، مث تبدو يف الليلة القابلة على هذا املنوال ، 
ومثل هذه ال تصلح لإلهلية ، مث انتقل إىل القمر فبني فيه مثل ما تقدم يف النجم ، مث انتقل إىل الشمس كذلك ، فلما انتفت 

هلية عن هذه األجرام الثالثة ، اليت هي أنور ما تقع عليه األبصار ، وحتقق ذلك بالدليل القاطع ، ثبت وبّني هلم باحلجة اإل
  والدليل أن اهللا هو املستحق للعبادة والطاعة .

مًة قَانِتًا لِلِه َحِنيفًا وَملَْ َيُك ِمَن ِإن ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُ وكيف جيوز أن يكون إبراهيم يف هذا املقام ناظرًا وهو الذي قال اهللا فيه ( 
َنا ِإلَْيَك َأِن اتِبْع ِملَة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  ... َشاِكراً َألَنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ .  اْلُمْشرِِكنيَ   ُمث أَْوَحيـْ

   من أصرح األدلة ، حيث أن اهللا نفى عنه الشرك يف ماضي الزمن مطلقاً .) ، وهذا يعترب
) وقال  َوَحاجُه قـَْوُمُه ومما يدل على ذلك أن اهللا ذكر أنه قال هذا يف سبيل املناظرة واحملاجة ال يف سبيل النظر بنفسه حيث قال (

َناَها إِبـْرَاِهيَم (   ) .َوتِْلَك ُحجتُـَنا آتـَيـْ
  فيه ثالثة أقوال. )قال هذا ريب ( قوله تعاىل :  وزيقال ابن الج ♦

، حىت غاب ، وعبد القمرروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، قال : هذا ريب، فعبده حىت غابأنه على ظاهره ،  أحدها :
  .وعبد الشمس حىت غابت 

  .وهذا يدل على نوع حتيري  )لئن مل يهدين ريب ( واحتج أرباب هذا القول بقوله  
  لوا : وإمنا قال هذا يف حال طفولته على ما سبق إىل ومهه ، قبل أن يثبت عنده دليل.قا

  وهذا القول ال يرتضى ، واملتأِهّلون للنبوة حمفوظون من مثل هذا على كل حال.
نبين وَبين أن واج (فما زال األنبياء يسألون اهلدى ، ويتضرعون يف دفع الضالل عنهم ، كقوله  )لئن مل يهدين ريب  (فأما قوله 

وألنه قد آتاه رشده من قبل ، وأراه ملكوت السموات واألرض ليكون موقنًا ، فكيف ال يعصمه عن مثل هذا ) نعبد األصنام 
  التحيري؟!
أنه قال ذلك استدراجًا للحجة ، ليعيب آهلتهم ويريهم بغضها عند أفوهلا ، وال بد أن يضمر يف نفسه : إما على  والثاني :

ويكون مراده : استدراج احلجة عليهم ، كما نقل عن بعض ...  )اين شركائي ( أو فيما تظنون ، فيكون كقوله زعمكم ، 
، فأظهر تعظيمه ، فأكرموه ، وصدروا عن رأيه ، فدمههم عدو ، فشاورهم مِلكهم ، فقال :  اً احلكماء أنه نزل بقوم يعبدون صنم

فلم ينفع ، فقال : هاهنا إله ندعوه ، فيستجيب ، فدَعُوا اهللا ، فصرف عنهم ما  ندعو إهلنا ليكشف ما بنا ، فاجتمعوا يدعونه ،
  . حيذرون ، وأسلموا

  ) .أفان مت ، فهم اخلالدون  (أنه قال مستفهما ، تقديره : أهذا ريب؟ فأضمرت ألف االستفهام ، كقوله  والثالث :
  صفات إبراهيم عليه السالم : •

  .أمة :  الصفة األولى
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  )إن إبـَْراِهيَم َكاَن أُمًة .. (  قال تعاىل
الرجل اجلامع خلصال اخلري حىت يقوم مقام أمة من الناس ، وهذا هو املقصود يف حق إبراهيم ، وهذه تدلنا قيل معناها هنا : 

  .على عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق 
  يقتدى به يف اخلري ، وممن قال به ابن جرير الطربي وابن كثري .وقيل أن املقصود باألمة هنا : أي اإلمام ، أي قدوة 

  .قانت  : الصفة الثانية
  ) .إن إبـَْراِهيَم َكاَن أُمًة قَانِتاً للِه َحِنيفاً  (قال تعاىل  
  .والقنوت : لزوم الطاعة مع اخلضوع  
  .حنيفاً  : الصفة الثالثة 
  قامة ، واحلنيُف : املائل واجلنف : ضده .واحلََنف : امليل عن الضالل إىل االست 
  واألحنف : َمْن يف رجله ميل مسي بذلك تفاؤًال ، وقيل رد امليل . 
  قال ابن كثري : احلنيف : املنحرف قصداً عن الشرك إىل التوحيد .  
ْشرِِكَني ]، وقال : [ وَما َكاَن ِمَن  وقد كان ذلك من إبراهيم حىت ُعد إمام احلنفاء املوحدين ، قال تعاىل : [ وملَْ َيُك ِمنَ  

ُ
امل

ْشرِِكَني ]، وهكذا فليكن أولياء اهللا .
ُ
  امل
  .شاكر :  الصفة الرابعة 
  .أي قائماً بشكر نعم اهللا عليه )  َشاِكرًا ألَنـُْعِمهِ ( قال تعاىل  

  حه : انقياداً وطاعة .نعمة اهللا على لسان عبده : ثناء واعرتافاً ، وعلى قلبه : شهوداً وحمبة ، وعلى جوار 
  ) .َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللِه بالقلب ، قال تعاىل (

  ) . َوأَما بِِنْعَمِة َربَك َفَحدثْ وباللسان ، قال تعاىل ( 
  ) . اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشُكورُ وباجلوارح ، قال تعاىل ( 

  .احللم  : خامسةالصفة ال 
  ) . إن إبـَْراِهيَم َحلَِليٌم َأواٌه مِنيٌب  (قال تعاىل  

  واحللم : ضبط النفس والطبع عن اهليجان عند االستثارة .  
  ) .َألْرُمجَنَك ( واحلليم : الكثري احللم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه  

فَلما َذَهَب َعْن إبـَْراِهيَم الرْوُع وَجاَءْتُه الُبْشَرى ُجيَاِدلُنَا ( مبا أمرت ا قال ومن العتاة قوم لوط حينما مرت به املالئكة وأخربته 
  ) .ِيف قـَْوِم ُلوٍط * إن إبـَْراِهيَم َحلَِليٌم أَواٌه مِنيٌب 

َألِكيَدن َأْصَناَمُكم بـَْعَد َأن وتَاللِه  (ومل يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن املنكر بل كان يعلن احلق وينكر الباطل  
  ) .تـَُولوا ُمْدِبرِيَن 

  .أّواه :  الصفة السادسة 
  ) .إن إبـَْراِهيَم َحلَِليٌم َأواٌه مِنيٌب  (قال تعاىل 

يات كثرية والذي يتحقق من معىن األّواه أنه اخلاشع الدّعاء املتضرع ، وكثرة تأّوه إبراهيم وتضرعه بني يدي ربه قد ذكرت يف آ
ِصُري  (تدل على حتقيق إبراهيم 

َ
َنا وإلَْيَك امل ْلَنا وإلَْيَك أَنـَبـْ َنا َعَلْيَك تـَوَكبـوجدير مبن سلك طريق الدعوة أن جيعل تعجيل ) ر
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  اإلنابة من أبرز مساته ليكسب عون ربه وتسديده وحمبته .
  .السخاء :  الصفة السابعة 
ْكَرِمَني * إْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسالًماً َقاَل َسالٌم قـَْوٌم منَكُروَن * فـَرَاَغ إَىل َهْل أَتَاَك َحِدي (قال تعاىل  

ُ
َأْهِلِه  ُث َضْيِف إبـَْراِهيَم امل

ٍني * فـََقربَُه إلَْيِهْم قَاَل َأال تَْأُكُلوَن    ) .َفَجاَء ِبِعْجٍل مسَِ
الضيفان ، مع أم قوم  يذكر استئذام ليدل على أنه قد عرف بإكرام فذكر أن الضيف مكرمون إلكرام إبراهيم هلم ، ومل

منكرون ال يعرفهم فقد ذبح هلم عجًال واستسمنه ، ومل يعلمهم بذلك بل راح : أي ذهب خفية حىت ال ُيشعر به ، جتاوباً 
به إليهم ومل يقرم إليه،  لضيافة ، فدل على أن ذلك كان معدًا عندهم مهيئًا للضيفان ، وخدمهم بنفسه، فجاء به ومرّ 

  ) .َأال تَْأُكُلونَ (وتلطف مبالغة يف اإلكرام فقال 
  .الصرب  الصفة الثامنة :

فَاْصِربْ َكَما ( أن يصرب كصربهم  εكان إبراهيم مثًال حيتذى يف الصرب حىت استحق أن يكون من أويل العزم الذين أمر رسولنا 
  ) .ِل َصبَـَر أُْوُلوا الَعْزِم ِمَن الرسُ 

  وكان صرب إبراهيم شامًال البتالءات كثرية ، سيأيت بيان مجلة منها بإذن اهللا . 
  .شجاعته :  الصفة التاسعة  

ُأف لُكْم  (وقوله هلم  )  وتَاللِه َألِكيَدن َأْصَناَمُكم بـَْعَد َأن تـَُولوا ُمْدِبرِينَ ( واجه إبراهيم قومه ومل خيش كيدهم وقال مقسمًا 
  ) .. .َما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللِه .ولِ 

  .حتقيقه الكامل لعقيدة الوالء والرباء   الصفة العاشرة :
  ) .إال اَلِذي َفَطَرِين فَإنُه َسيَـْهِديِن  . اٌء ِمما تـَْعُبُدونَ وإْذ قَاَل إبـَْراِهيُم ألَبِيِه وقـَْوِمِه إنِين بـَرَ ( قال تعاىل  

به النسب جتب الرباءة منه ، وكل ويل هللا وإن باعدت به األوطان واألزمان جتب مواالته وحمبته وقد أمرنا فكل عدو هللا وإن قر 
ُبُدوَن ا تـَعْ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إبـَْراِهيَم والِذيَن َمَعُه إْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم إنا بـَُرآُء ِمنُكْم وِمم ( أن نتأسى بإبراهيم يف ذلك 

َنُكُم الَعَداَوُة واْلبَـْغَضاُء أََبداً َحىت تـُْؤِمُنوا بِاللهِ  نَـَنا وبـَيـْ   ) .. .وْحَدُه . ِمن ُدوِن اللِه َكَفْرنَا ِبُكْم وَبَدا بـَيـْ
  .سالمة القلب :  الصفة الحادية عشرة 
  ) .ْلٍب َسِليٍم وإن ِمن ِشيَعِتِه إلبـْرَاِهيَم * إْذ َجاَء َربُه ِبقَ ( قال تعاىل  

: يف حق اهللا وهو سالمة قلبه من الشرك ، وإخالصه العبودية هللا ،  أحدهماوسالمة القلب نوعان : كالمها داخل يف مضمون اآلية ، 
  وصدق التوكل عليه .

كرب وغري : يف حق املخلوقني بالنصح هلم وإيصال اخلري إليهم ، وسالمة القلب من احلقد واحلسد وسوء الظن وال والثاني 
  ذلك .
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